
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البيانات الشخصية:

 العـلمية: المؤهالت 

 البلد الجامعة \الكلية  سنة الحصول عليه المؤهل

 ليبيا جامعة طرابلس \كلية العلوم  1999 البكالوريوس

 ليبيا  جامعة طرابلس \كلية العلوم  2009 الماجستير

 

 سارة عبد العزيز ابراهيم بن زقالم  االسم الرباعي:

 2018 تاريخ الحصول عليها: محاضر  الدرجة العلمية:

  2009-6-30 تاريخ الحصول عليها: ماجستير  الدرجة األكاديمية:

 علم الحيوان  التخصص:  األحياء القسم: طرابلس  \كلية التربية  جهة العمل:

 2010 تاريخ التعيين:  قرار التعيين

 926978847 الهاتف المحمول:

 S.benzeglam@uot.edu.ly االيميل الجامعي:

 نموذج السيرة الذاتية لعضو هيئة تدريس الصورة
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 الخبرات المهنية:

 جهة العمل الوظيفة
 الفترة الزمنية

 إلى من

  2010\2007   جامعة طرابلس  فنية معمل 

 لى األن ا 2010 جامعة طرابلس  ة تدريس ئضو هيع

 

 الخبرات التدريسية:

 الدورات التدريبية:

 

 اسم المقرر رمز المقرر
 الفترة الزمنية

 إلى من

Bio 112   2014الى  2010 1علم الحيوان 

Bio 113  2014الى  2010 2علم الحيوان 

 2022الى  2010 علم الحيوان لألعداديات الطبية  ____

Bio 323  الى األن وذلك خالل فصول متناوبة 2014 علم الالفقاريات 

Bio 321  خالل فصول متناوبة غالبا   2022الى  2010 علم الطفيليات 

Bio 421  2020الى 2015 علم التشريح المقارن 

 تاريخ االنعقاد مكان االنعقاد اسم الدورة

Summer school on sustainable blue economy in 
the euro-Mediterranean region   

Italy 7 to 22 \6\ 2021 
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 اللجان المكلف بها:

 الفترة الزمنية المهام اللجنة

 لعدة فصول دراسية  عضو لجنة  لجان التحقيق والتأديب 

 لعدة فصول دراسية  عضو لجنة  لجان األمتحانات 

 2022-2021 عضو لجنة  اللجنة العلمية بكلية التربية 

 2019 عضو لجنة  لجنة المعادلة بكلية التربية 

 2021  2020 رئيس اللجنة  لجنة وباء كورونا 

 

 

 المهام اإلدارية:

 تاريخ التكليف المؤسسة المنصب المهني

 2016الى  2010من  كلية التربية  منسق الدراسة واالمتحانات بقسم األحياء 

 2021الى  2016من  كلية التربية  رئيس قسم األحياء 

 2022 كلية التربية  وكيل كلية التربية 

 2022 -2020 كلية التربية   بقسم األحياء  منسق الجودة
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 :  البحوث المنشورة: ) من األحدث إلى األقدم(:العــــــــــلمــياإلنـــتــــــــاج 

 سنة النشر املجلد العدد جهة النشر عنوان البحث

Variation in C3_ C4 among pregnant women 

Jala maternity -infected with Toxoplasmosis In Al

Libya-Hospital in Tripoli 

Journal of education 7 1 2011 

The prevalence of toxoplasmosis among pregnant 

 -Jala Maternity Hospital Tripoli -women in AL

on to abortionLibya and it is relati 

ournal of Egyptian Academic 

Society 

3 13 2012 

Electrophoretic and Total Protein Studies Among 

gnant Women Infected With Toxoplasmosis in Pre

Libya-Jala Maternity Hospital in Tripoli-AL 

Journal of education 9 1 2014 

Seroprevalence of toxoplasma gondii among 

pregnant women in msallata ,Libya and related 

with spontaneous abortion 

ournal of educationJ 1 12 2017 

Parasites of Alien fishes Sphyraena. flavicuda 

chrysotaenia Rupplell ,1838 and Sphyraena. 

Klunzinger, 1884 in the Western Coast of Libya 

2nd Mediterranean 

-Symposium on the Non

Indigenous Species 

ed2  2022 

Parasite of Gnathia sp. in marine fishes of the 

western Libyan coast  

 

 2022   تحت النشر  

Parasites of native barracuda fishes on the 

western coast of libya 

 2022   تحت النشر 

 المشاركة في المؤتمرات:

 اسم املؤتمر
مكان املؤتمر 

 املدينة( \)البلد 
 تاريخ انعقاد املؤتمر عنوان البحث

XVII Journees tunisiennes des 

sciences DE LA  

 MER 18 -21 decembre حضور  تونس العاصمة

2017 

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=REpz7EQAAAAJ&citation_for_view=REpz7EQAAAAJ:IjCSPb-OGe4C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=REpz7EQAAAAJ&citation_for_view=REpz7EQAAAAJ:IjCSPb-OGe4C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=REpz7EQAAAAJ&citation_for_view=REpz7EQAAAAJ:IjCSPb-OGe4C
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=REpz7EQAAAAJ&citation_for_view=REpz7EQAAAAJ:qjMakFHDy7sC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=REpz7EQAAAAJ&citation_for_view=REpz7EQAAAAJ:qjMakFHDy7sC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=REpz7EQAAAAJ&citation_for_view=REpz7EQAAAAJ:qjMakFHDy7sC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=REpz7EQAAAAJ&citation_for_view=REpz7EQAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=REpz7EQAAAAJ&citation_for_view=REpz7EQAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=REpz7EQAAAAJ&citation_for_view=REpz7EQAAAAJ:UeHWp8X0CEIC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=REpz7EQAAAAJ&citation_for_view=REpz7EQAAAAJ:9yKSN-GCB0IC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=REpz7EQAAAAJ&citation_for_view=REpz7EQAAAAJ:9yKSN-GCB0IC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=REpz7EQAAAAJ&citation_for_view=REpz7EQAAAAJ:9yKSN-GCB0IC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=REpz7EQAAAAJ&citation_for_view=REpz7EQAAAAJ:Y0pCki6q_DkC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=REpz7EQAAAAJ&citation_for_view=REpz7EQAAAAJ:Y0pCki6q_DkC
https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=REpz7EQAAAAJ&citation_for_view=REpz7EQAAAAJ:Y0pCki6q_DkC
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IV Rencontre tuniso-francaise d 

Ichtyologie  

 mars 2017 20 – 18 حضور  قرقنة

املشاركة في املؤتمر الثالث لعلوم 

 البيئة 

 

 مصراته

 

Parasite of Gnathia sp. in marine 

fishes of the western Libyan coast  

 

 2022يونيو  5-6

Parasites of native barracuda fishes on 

the western coast of libya 

 املشاركة في املؤتمر املتوسطى في 

2nd Mediterranean Symposium 

on the Non-Indigenous Species  

 

(Genoa, Italy,)  

 أيطاليا\جنيوه 

PARASITES OF ALIEN FISHES 

SPHYRAENA FLAVICUDARupplell, 

1838 and SPHYRAENA 

CHRYSOTAENIA Klunzinger, 1884IN 

WESTERN COAST OF LIBYA 

 

22-23 September 

2022 

 

 

 االهتمامات البحثية:

 التخصص الموضوع

صل وصباغة وتعريف ف بحارم لو كلية العلوم قسم علم الحيوان / ع  يفبحثي لافريق لا يف وضع
 طفيليات األسماك
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 المجتمعية:الخدمات 

 تاريخ المشاركة مكان المشاركة نوع المشاركة

يب وعيات للتدر المشاركة في دورتين متتاليتين تط
المدارس  لمعلماتوالرفع من المستوى العام 

 الثانوية 

 2019 -2018 لية التربية طرابلس ك

 نع ةظفاحملاب ةيو عو ت تار ضاحم ةدع ميدقت
  ةئيبلا

   نكامأ ةدع

 

 العضوية في الجمعيات العلمية:

 

 التاريخ نوع العضوية مقر الجمعية اسم الجمعية

الجمعية الليبية ألصدقاء  ضو فيع

 الصيد الحرفي 

 

  عضو أداري  جنزور 

 

                                              

 

                  :توقيع عضو هيئة التدريس  
 

 

 

 

 

 


